
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – ГР.СМОЛЯН 
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                                            З А П О В Е Д  
№ З-25-314 

с. Смилян 18.10.2022 г.  

 

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.23, ал.3 от Наредба за условията 

и реда за възлагане изпълнението дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 

(„Наредбата“) и представения ми Протокол от 17.10.2022 г. от работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № З-25-312 от 17.10.2022 г. за провеждане на открит конкурс за 

възлагане на дейности в горски територии държавна собственост с предмет: „Сеч, 

окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на 

маркирана дървесина на корен“ от обект № 2253С, с включени отдели/подотдели: 201 

„у“, 212 „б“, 291 „л“, 293 „д“, 294 „ж“, 323 „б“, открит със Заповед № З-25-

293/27.09.2022 г. на Директора на ТП „ДГС Смилян“. 

   

Н А Р Е Ж Д А М: 

 
І. УТВЪРЖДАВАМ Протокол от 17.10.2022 г. от работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № З-25-312 от 17.10.2022 г. 

 

ІІ. ОБЯВЯВАМ класирането в проведения на 17.10.2022 г. открит конкурс за 

възлагане на дейности в горски територии държавна собственост с предмет: „Сеч, 

окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на 

маркирана дървесина на корен“ от обект № 2253С с включени отдели/подотдели: 201 

„у“, 212 „б“, 291 „л“, 293 „д“, 294 „ж“, 323 „б“, по критерий за калсиране на ценовите 

предложения (офертите) – „най-ниска предложена цена“, както следва: 

 

✓  За обект № 2253С, класирам на първо място участника - „ТРАЙСКОМ ЛЕС” 

ЕООД, вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска 

цел към Агенция по вписванията с ЕИК 206100148, със седалище и адрес на 

управление:  с. Смилян, п.к.4770, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „Ком“ № 7, 

представляван от Славчо Петров Петров, в качеството му на Управител, с предложена 

цена в размер на 3 200 лв. (три хиляди и двеста лева) без ДДС. 

 

✓ За обект № 2253С, класирам на второ място участника - „МАРИМА” ЕООД, 

вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към 

Агенция по вписванията с ЕИК 201571930, със седалище и адрес на управление: 

с.Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. "Кап. Петко Войвода" №39, представляван от 

Мирела Севдалинова Матева, в качеството й на Управител, с предложена цена в размер 

на 3 333 лв. (три хиляди триста тридесет и три лева) без ДДС. 

 

II. 1. Отстранени участници – няма. 

 



ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ за ИЗПЪЛНИТЕЛ, спечелил открития конкурс за възлагане 

на дейности в горски територии държавна собственост с предмет: „Сеч, окастряне, 

разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана 

дървесина на корен“ в обект № 2253С с включени отдели/подотдели: 201 „у“, 212 „б“, 

291 „л“, 293 „д“, 294 „ж“, 323 „б“, от  териториалния обхват на ТП „ДГС Смилян”, 

следния участник: 

„ТРАЙСКОМ ЛЕС” ЕООД, вписан в Търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 206100148, 

със седалище и адрес на управление:  с. Смилян, п.к.4770, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. 

Ком № 7, представляван от Славчо Петров Петров, в качеството му на Управител. 

   

IV. На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата и чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед да бъдат 

защитени особено важни държавни интереси и опасност да бъде осуетено или сериозно 

затруднено изпълнението на акта, и че със закъснението на изпълнението може да 

последва значителни или трудно поправими вреди, 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на настоящата заповед със 

следните мотиви: 

Налице е необходимост от допускане на предварително изпълнение, с оглед 

максималното оползотворяване на благопрятните дни през настоящия сезон. Естеството 

на дейността е такова, че неблагоприятните метеорологични условия биха затруднили и 

забавили извършването на възложените дейности в обекта. По-навременното сключване 

на договор и започване на работа в обекта ще обслужат основната цел за обявяването на 

процедурата – задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев за 

отоплителния сезон 2022/2023 година.  

Освен това, ако дейностите в обекта не бъдат изпълнени своевременно ще се 

затрудни изпълнението на плануваните дейности, което би довело до неизпълнение на 

поети договорени ангажименти на ТП „ДГС Смилян” и до значителни финансови загуби 

с всички финансово-счетоводни, социални и други последици от това. 

 

V. Във връзка с изпълнение разпоредбата на чл. 23, ал.4 от Наредбата, възлагам 

на  Манол Манолов – лесничей при ТП „ДГС Смилян” в срок да края на работния ден на 

18.10.2022г. да съобщи настоящата заповед по реда на чл. 61 от АПК на заинтересованите 

лица, както и да организира нейното публикуване на интернет страницата на ЮЦДП гр. 

Смолян. 

 

 VI. На основание чл. 60, ал.5 от АПК, разпореждането с което се допуска 

предварително изпълнение може да се обжалва чрез Директора на ТП „ДГС Смилян” 

пред Административен съд на град Смолян в 3-дневен срок от съобщаването му, 

независимо от това дали административният акт е бил оспорен. Настоящата заповед 

подлежи на обжалване по съдебен ред, съгласно 149, ал.1 от АПК в 14- дневен срок от 

съобщаването й чрез ТП „ДГС Смилян” пред Административен съд – гр. Смолян.  

Копие от настоящата заповед да бъде поставена на видно място в 

административната сграда на ТП „ДГС Смилян” и съобщена на всички заинтересовани 

лица и участници в конкурса по обявения в документация ред, за сведение. 

 

ДИРЕКТОР 

на ТП „ДГС Смилян”:……/п/*…..………. 

    (инж. Анатолий Елев)  

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия 

регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)        


